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Rivaroxaban
pronunțat ca (riv'' a rox' a ban)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Dacă aveți fibrilație atrială (o afecțiune în care inima bate neregulat, crescând șansa formării de cheaguri în organism și posibil să 

provoace accidente vasculare cerebrale) și luați rivaroxaban pentru a ajuta la prevenirea accidentelor vasculare cerebrale sau a 

cheagurilor de sânge grave, aveți un risc mai mare de apariție. suferind un accident vascular cerebral după ce încetați să luați acest 

medicament. Nu încetați să luați rivaroxaban fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Continuați să luați rivaroxaban chiar dacă vă 

simțiți bine. Asigurați-vă că vă completați rețeta înainte de a rămâne fără medicamente, astfel încât să nu pierdeți nicio doză de 

rivaroxaban. Dacă trebuie să încetați să luați rivaroxaban, medicul dumneavoastră vă poate prescrie un alt anticoagulant („diluant 

de sânge”) pentru a ajuta la prevenirea formării unui cheag de sânge și a vă determina să aveți un accident vascular cerebral.

Dacă aveți anestezie epidurală sau rahidiană sau o puncție spinală în timp ce luați un „diluant al sângelui”, cum ar fi rivaroxaban, sunteți expus riscului de a forma un cheag de sânge în sau în jurul coloanei 

vertebrale, care ar putea provoca paralizia. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți un cateter epidural care a rămas în corpul dumneavoastră sau dacă aveți sau ați avut vreodată puncții repetate epidurale 

sau ale coloanei vertebrale, deformare a coloanei vertebrale sau intervenții chirurgicale ale coloanei vertebrale. Spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă luați anagrelidă (Agrylin); aspirina și alte 

medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofen (Advil, Motrin, altele), indometacin (Indocin), ketoprofen și naproxen (Aleve, Anaprox, altele); cilostazol; clopidogrel (Plavix); dipiridamol 

(Persantine); eptifibatidă; heparină; prasugrel (Eficient); inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei, cum ar fi citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetină (Prozac, în Symbyax), fluvoxamină (Luvox), 

paroxetină (Brisdelle, Paxil, Pexeva) și sertralină (Zoloft); inhibitori ai recaptării serotoninei-norepinefrinei (SNRI), cum ar fi desvenlafaxina (Pristiq), duloxetina (Cymbalta, Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), 

milnacipran (Savella) și venlafaxina (Effexor); ticagrelor (Brilinta); ticlopidină; tirofiban (Aggrastat) și warfarină (Coumadin, Jantoven). Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, adresați-vă imediat medicului 

dumneavoastră: dureri de spate, slăbiciune musculară (în special la picioare și picioare), amorțeală sau furnicături (în special la picioare), pierderea controlului asupra intestinelor sau vezicii urinare sau 

incapacitatea de a misca-ti picioarele. inhibitori ai recaptării serotoninei-norepinefrinei (SNRI), cum ar fi desvenlafaxina (Pristiq), duloxetina (Cymbalta, Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), milnacipran (Savella) și 

venlafaxina (Effexor); ticagrelor (Brilinta); ticlopidină; tirofiban (Aggrastat) și warfarină (Coumadin, Jantoven). Dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: 

dureri de spate, slăbiciune musculară (în special la picioare și picioare), amorțeală sau furnicături (în special la picioare), pierderea controlului asupra intestinelor sau vezicii urinare sau incapacitatea de a misca-ti 

picioarele. inhibitori ai recaptării serotoninei-norepinefrinei (SNRI), cum ar fi desvenlafaxina (Pristiq), duloxetina (Cymbalta, Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), milnacipran (Savella) și venlafaxina (Effexor); 

ticagrelor (Brilinta); ticlopidină; tirofiban (Aggrastat) și warfarină (Coumadin, Jantoven). Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: dureri de spate, slăbiciune 

musculară (în special la picioare și picioare), amorțeală sau furnicături (în special la picioare), pierderea controlului asupra intestinelor sau vezicii urinare sau incapacitatea de a misca-ti picioarele.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscul de a lua rivaroxaban.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu rivaroxaban și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție 

informațiile și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. Poti de asemenea
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vizitați site-ul FDA (Food and Drug Administration).
(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf [http://www.fda.gov/downloads/Drugs/
DrugSafety/UCM280333.pdf]) sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

de ce este prescris acest medicament?

Rivaroxaban este utilizat pentru a trata tromboza venoasă profundă (TVP; un cheag de sânge, de obicei la picior) și embolia 

pulmonară (EP; un cheag de sânge în plămâni) la adulți. Rivaroxaban este, de asemenea, utilizat pentru a preveni reapariția TVP și 

EP după terminarea tratamentului inițial la adulți. De asemenea, este utilizat pentru a ajuta la prevenirea accidentelor vasculare 

cerebrale sau a cheagurilor de sânge grave la adulții care au fibrilație atrială (o afecțiune în care inima bate neregulat, crescând 

șansa formării de cheaguri în organism și posibil să provoace accidente vasculare cerebrale) care nu este cauzată de valva cardiacă. 

boala. Rivaroxaban este, de asemenea, utilizat pentru a preveni TVP și EP la adulții care au o intervenție chirurgicală de înlocuire a 

șoldului sau a genunchiului sau la persoanele care sunt spitalizate pentru boli grave și prezintă riscul de a dezvolta un cheag din 

cauza capacității scăzute de mișcare sau a altor factori de risc. De asemenea, este utilizat împreună cu aspirina pentru a reduce 

riscul de atac de cord, accident vascular cerebral sau deces la adulții cu boală coronariană (îngustarea vaselor de sânge care 

furnizează sânge la inimă) sau boală arterială periferică (circulație slabă în vasele de sânge). care furnizează sânge la brațe și 

picioare). Rivaroxaban este, de asemenea, utilizat pentru a trata și a preveni reapariția TVP și EP la copii și anumiți sugari care au 

primit cel puțin 5 zile de tratament inițial anticoagulant (diluant al sângelui). Este, de asemenea, utilizat pentru a preveni TVP și EP 

după o intervenție chirurgicală pe inimă la copiii cu vârsta de 2 ani sau mai mari care au boală cardiacă congenitală (anomalie la 

nivelul inimii care se dezvoltă înainte de naștere). Rivaroxaban face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori ai 

factorului Xa. Acționează prin blocarea acțiunii unei anumite substanțe naturale care ajută la formarea cheagurilor de sânge.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Rivaroxaban vine sub formă de comprimat și suspensie (lichid) pentru administrare pe cale orală. Când rivaroxaban este 

utilizat pentru a trata TVP sau EP la adulți, se ia de obicei cu alimente de două ori pe zi timp de 21 de zile, apoi o dată pe zi 

cu alimente. Când rivaroxaban este utilizat pentru a preveni TVP sau EP la adulți, se ia de obicei o dată pe zi, cu sau fără 

alimente, după cel puțin 6 luni de tratament anticoagulant (diluant al sângelui). Când rivaroxaban este utilizat pentru a 

preveni un accident vascular cerebral la cei care au fibrilație atrială, se ia de obicei o dată pe zi cu masa de seară. Atunci 

când rivaroxaban este luat pentru a preveni TVP și EP după o intervenție chirurgicală de înlocuire a șoldului sau a 

genunchiului, se ia de obicei cu sau fără alimente o dată pe zi. Prima doză trebuie luată la cel puțin 6 până la 10 ore după 

operație. Rivaroxaban se administrează de obicei timp de 35 de zile după o intervenție chirurgicală de înlocuire a șoldului și 

timp de 12 zile după o intervenție chirurgicală de înlocuire a genunchiului. Când rivaroxaban este administrat pentru a 

preveni TVP și EP la adulții care sunt spitalizați pentru boli grave și prezintă riscul de a dezvolta un cheag din cauza scăderii 

capacității de mișcare, se ia de obicei cu sau fără alimente o dată pe zi, începând cu momentul în care vă aflați în spital. și 

apoi continuă pentru un total de 31 până la 39 de zile. Când rivaroxaban este administrat împreună cu aspirină la adulții cu 

boală coronariană sau boală arterială periferică, de obicei este luat de două ori pe zi, cu sau fără alimente. Când 

rivaroxaban este utilizat la copii și sugari pentru a trata sau a preveni TVP sau EP, se administrează de obicei de 1 până la 3 

ori pe zi cu alimente după cel puțin 5 zile de tratament anticoagulant (diluant al sângelui). Când rivaroxaban este 

administrat la copii cu vârsta de 2 ani sau mai mari care au boli cardiace congenitale,
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Luați rivaroxaban aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați rivaroxaban exact așa cum este 

recomandat. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Pentru adulți, dacă nu puteți înghiți comprimatele, le puteți zdrobi și amesteca cu sos de mere. Înghițiți amestecul imediat după 

ce îl pregătiți. Rivaroxaban poate fi administrat și în anumite tipuri de tuburi de alimentare. Adresați-vă medicului 

dumneavoastră dacă ar trebui să luați acest medicament în tubul de alimentare. Urmați cu atenție instrucțiunile medicului 

dumneavoastră.

Pentru copiii care iau comprimate de rivaroxaban, înghițiți comprimatele întregi; nu le împărțiți.

Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră vomita sau scuipa în decurs de 30 de minute de la administrarea unei doze de 

rivaroxaban suspensie orală, luați o altă doză completă cât mai curând posibil după episodul de vărsături și apoi luați următoarea doză la 

ora programată în mod regulat.

Pentru a măsura rivaroxaban suspensie orală, urmați acești pași:

1. Folosiți seringa orală livrată cu medicamentul pentru măsurarea lichidului. Nu utilizați o lingură de uz casnic 
pentru a vă măsura doza. Lingurițele de uz casnic nu sunt dispozitive de măsurare precise și este posibil să 
primiți prea multe medicamente sau nu suficiente medicamente dacă vă măsurați doza cu o linguriță de uz 
casnic.

2. Agitați flaconul ușor timp de 10 secunde înainte de utilizare. Dacă au rămas granule pe fundul 
flaconului, agitați din nou ușor timp de încă 10 secunde. Nu agitați sticla pentru a evita spuma.

3. Scoateți capacul sticlei împingând în jos capacul, apoi rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic (spre stânga). Nu 
scoateți adaptorul din partea superioară a sticlei.

4. Împingeţi tot aerul din seringa orală în flacon împingând în jos pistonul. Apoi introduceți vârful 
deschis al seringii orale în adaptor.

5. În timp ce țineți seringa orală în poziție, întoarceți cu grijă flaconul cu susul în jos. Extrageți o parte 
din medicament din flacon în seringa orală trăgând înapoi pistonul. Aveți grijă să nu trageți pistonul 
până la capăt.

6. Veţi vedea o cantitate mică de aer aproape de capătul pistonului în seringa orală. Apăsați pistonul astfel 
încât medicamentul să intre înapoi în sticlă și aerul să dispară. Trageți înapoi pistonul pentru a trage doza 
corectă de medicament în seringa orală.

7. În timp ce încă țineți seringa orală în flacon, întoarceți cu grijă flaconul în sus, astfel încât seringa să fie 
deasupra. Scoateți seringa orală din adaptorul gâtului flaconului fără a apăsa pistonul. Luați 
medicamentul imediat după ce îl trageți în seringa orală.

8. Puneți vârful deschis al seringii orale într-o parte a gurii copilului dumneavoastră și împingeți încet pistonul pe măsură ce 
lichidul intră în gura copilului dumneavoastră; cereți copilului dumneavoastră să înghită medicamentul încet pe măsură ce îi 
intră în gură.

9. Dacă doza dumneavoastră este mai mare de 5 ml, va trebui să utilizați aceeași seringă de mai multe ori și va 
trebui să repetați pașii de la 3 la 7.

10. Lăsați adaptorul în sticlă. Puneți capacul înapoi pe flacon și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic (spre dreapta) pentru a-l 
strânge.

11. Clătiți seringa orală cu apă curată de la robinet și lăsați-o să se usuce la aer după fiecare utilizare.
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Continuați să luați rivaroxaban chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați rivaroxaban fără a discuta cu medicul 

dumneavoastră. Dacă încetați să luați rivaroxaban, riscul apariției unui cheag de sânge poate crește.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua rivaroxaban,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la rivaroxaban, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 
ingredientele comprimatelor de rivaroxaban. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine și 
suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați medicamentele enumerate în secțiunea 
AVERTISMENT IMPORTANT și oricare dintre următoarele: carbamazepină (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Tegretol-XR, 
Teril), eritromicină (EES, Eryc, Eryped, Erythrocin, altele), ketoconazol, fenitoină (Dilantin, Phenytek), rifampină (Rifadin, 
Rimactane) și ritonavir (Norvir, în Kaletra, în Viekira Pak). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice 
dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot 
interacționa, de asemenea, cu rivaroxaban, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate 
medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă.

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special sunătoare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o valvă cardiacă artificială sau dacă ați observat recent vreo vânătăi sau sângerare 

neobișnuită. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați rivaroxaban.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată orice tip de problemă de sângerare, sindrom antifosfolipidic (APS; o 

afecțiune care provoacă cheaguri de sânge), sângerare sau ulcer la nivelul stomacului sau intestinului sau boli ale rinichilor sau 

ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 
timp ce luați rivaroxaban, adresați-vă medicului dumneavoastră.

discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile și beneficiile administrarii de rivaroxaban dacă aveți 75 de ani sau mai 
mult.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați rivaroxaban. 

Medicul dumneavoastră vă poate spune să încetați să luați rivaroxaban înainte de operație sau procedură. Medicul dumneavoastră vă va spune 

când trebuie să începeți să luați din nou rivaroxaban după intervenția chirurgicală.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Adulti:
Dacă luați rivaroxaban o dată pe zi, luați doza uitată de îndată ce vă amintiți-o în ziua respectivă. 
Reluați programul obișnuit de dozare a doua zi.

Dacă luați rivaroxaban de două ori pe zi pentru tratamentul TVP sau EP, luați doza uitată imediat ce 
vă amintiți în ziua respectivă. Puteți lua 2 doze în același timp pentru a compensa doza omisă. 
Reluați programul obișnuit de dozare în ziua următoare.
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Dacă aveți CAD sau PAD și luați rivaroxaban de două ori pe zi pentru a reduce riscul de TVP și EP și omiteți o 
doză, trebuie doar să continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza 
uitată.

Sugari și copii:
Dacă luați rivaroxaban o dată pe zi, luați doza uitată de îndată ce vă amintiți-o în ziua respectivă. 
Reluați programul obișnuit de dozare a doua zi. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza 
uitată.

Dacă luați rivaroxaban de două ori pe zi, luați doza uitată de dimineață imediat ce vă amintiți în ziua 
respectivă. Puteți lua 2 doze în același timp seara pentru a compensa doza uitată de dimineață. 
Reluați programul obișnuit de dozare în ziua următoare

Dacă luați rivaroxaban de trei ori pe zi și omiteți o doză, săriți peste doza uitată și continuați 
programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Rivaroxaban poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

spasme musculare

durere în brațe sau picioare (la copii)

vărsături (la copii)

dureri de stomac

tuse (la copii)

erupție cutanată (la copii)

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate 
în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră:

scaune sângeroase, negre sau gudronate

urină roz sau maro

tuse sau vărsături sânge sau material care arată ca zaț de cafea

sângerări nazale frecvente

sângerare de la gingii

sângerare menstruală abundentă

slăbiciune

oboseală

durere de cap

amețeli sau leșin

vedere încețoșată

durere în braț sau picior
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eczemă

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

urticarie

durere sau umflare la nivelul plagilor

Rivaroxaban previne coagularea normală a sângelui, așa că poate dura mai mult decât de obicei pentru a opri sângerarea dacă sunteți tăiat 

sau rănit. Acest medicament vă poate face, de asemenea, să vă vânătăi sau să sângereți mai ușor. Sunați imediat medicul dumneavoastră 

dacă sângerarea sau vânătăile sunt neobișnuite.

Rivaroxaban poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

sângerări sau vânătăi neobișnuite

scaune sângeroase, negre sau gudronate
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sânge în urină

tuse sau vărsături sânge sau material care arată ca zaț de cafea

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră poate comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la rivaroxaban.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Rețeta dumneavoastră probabil nu poate fi reîncărcată.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Xarelto®
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